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Asociace debatních klubů, o.s.
Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47
IČ: 69058041
www.debatovani.cz

Výroční zpráva sdružení za rok 2011
I. Asociace debatních klubů, o.s.
Asociace debatních klubů o.s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.
Pracujeme s dětmi a mládeží. Jsme dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení. Asociace
debatních klubů, o.s. vznikla v roce 1999 vyčleněním a formálním osamostatněním debatního
programu Nadace Open Society Fund Praha. Svůj počátek proto klademe před formální vznik
asociace, do roku 1994. Jako nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“) jsme se stali
organizátory mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v ČR. Rok 2011 tak byl 13. rokem
existence sdružení a současně 18. rokem našeho programu.
Poslání
Posláním Asociace debatních klubů, o.s. je podporovat intelektuální, sociální a mravní rozvoj dětí a
mládeže. Svého cíle dosahujeme organizací mezinárodního Debatního programu Karla Poppera.
V debatách nehledáme nutně odpovědi a už vůbec ne kompromisy. Spíše se snažíme učit klást otázky
a přiblížit se tak pravdě. Podporujeme otevřené myšlení a otevřenou společnost.
Cíle
Cílem činnosti Asociace debatních klubů, o.s. je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže,
prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy. Propagací
metody debatování a jejím zaváděním do školních vzdělávacích programů chceme nabídnout
alternativu ke standardním metodám vzdělávání v českých školách.
Nástrojem dosažení našich cílů je zejména organizování soutěží v akademickém debatování žáků
základních a středních škol, tvorba metodiky a vzdělávání v oblasti využití metody debatování ve
formálním i neformálním vzdělávání.
Konečným „produktem“ programu je samostatně, kriticky myslící člověk, který se rozhoduje a jedná
na základě podložených faktů a věcných závěrů, člověk, který respektuje názor druhých a dokáže mu
věcně a účinně oponovat. Svými aktivitami vytváříme nezbytné podmínky pro účinnou participaci
mladých lidí na životě společnosti.
Standardy kvality
Asociace debatních klubů, o.s. splňuje standardy kvality International Debate Education Association.
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II. Činnost
II.I Činnost organizace - shrnutí
ADK pracovala v 9 krajích České republiky, a je proto v kategorizaci MŠMT ČR řazena jako nestátní
nezisková organizace s nadregionální působností.
Pořádali jsme celostátní soutěže dětí a mládeže v debatování pro
 talentovanou mládež - Debatní liga / Debate League, Debatní pohár / Debate Cup;
 pro menšiny - soutěž Romská debatní liga;
 neorganizovanou mládež - aktivity projektu Debatování napříč osnovami.
V roce 2011 vyvíjelo činnost 24 debatních klubů, základních článků organizace, ve kterých bylo
zaregistrováno 355 členů. Do středoškolských soutěží se zapojilo 20 klubů, do Romské debatní ligy 5
klubů.
Činnost sdružení je založena výhradně na práci dobrovolníků. Dobrovolníci zejména z řad učitelů,
absolventů debatního programu a studující mládeže aktivně pracovali zejména jako vedoucí klubů,
rozhodčí a organizátoři. V roce 2011 pracovalo cca 60 dobrovolníků.
V roce 2011 se do projektů a aktivit sdružení zapojilo 4014 osob (z toho 383 nad 26 let), které se
účastnily 5732 osobodní aktivit.
Členové sdružení vzorným způsobem reprezentovali Českou republiku na akcích v zahraničí, včetně
Mistrovství světa WSDC a KP. Krajská jednotka - Asociace debatních klubů Olomouckého kraje
zorganizovala další ročník prestižního mezinárodního turnaje Heart of Europe, kterého se zúčastnilo
34 týmů 17 zemí 4 světadílů.
Soutěže Debatní liga a Debate League byly v roce 2011 zařazeny do seznamu přehlídek a soutěží
MŠMT ČR v kategorii "B".
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II.II Významné projekty a aktivity v roce 2011
1. Projekty a aktivity oblasti TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
1.1 Debatní liga / Debate League
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13 do 20 let.
V roce 2011 byla organizována formou víkendových celostátních turnajů, proběhly XVI. a XVII. ročník
soutěže (soutěž probíhá v průběhu akademického roku a její ročníky se tak nekryjí s rokem
kalendářním).
Proběhlo pět turnajů. Celková účast vyjádřená v osobodnech byla 1509 osobodní, z toho 1392
osobodní tvoří mladí lidé do 26 let. Proběhlo 253 soutěžních debat, z toho 192 v českém a 61 v
anglickém jazyce.
V soutěži Debatní liga / Debate League se debatovalo na tyto oficiální teze:











Zákaz nošení burek v Evropě přináší více škody než užitku.
Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům.
Země EU by měly prosazovat u muslimských přistěhovalců politiku asimilace namísto
multikulturalismu.
Děti by měly mít volební právo vykonávané jejich zákonnými zástupci.
KSČM by měla být zakázána.
Revoluce v arabských zemích přinesou více škody než užitku.
Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem.
ČR by měla co nejdříve přijmout euro.
ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí.
Pomoc Řecku je cestou ke zkáze.

Finále soutěže Debatní liga a Debate League opět hostila PS Parlamentu ČR.
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V roce 2011 jsme uspořádali tyto turnaje soutěže Debatní liga / Debate League:
25.-27.2.
1.-3.4.
30.4.-2.5.
21.-23.10.
25.-27.11.

3. turnaj XVI. ročníku soutěže, Česká Třebová; 140 účastníků, z toho 126 do 26 let.
4. turnaj XVI. ročníku soutěže, Letohrad; 100 účastníků, z toho 93 do 26 let.
Finále XVI. ročníku soutěže, Praha; 69 účastníků, z toho 64 do 26 let.
1. turnaj XVII. ročníku soutěže, Liberec; 99 účastníků, z toho 93 do 26 let.
2. turnaj XVII. ročníku soutěže, Česká Třebová; 95 účastníků, z toho 88 do 26 let.

Vítězem XVI. ročníku soutěže se v české i anglické větvi soutěže stal tým Iterum Sequimur ve složení
Tereza Janková, Šimon Podhajský a Václav Soukup z DK Open Gate – gymnázium a základní škola
s.r.o. a Lenka Habětínová z DK při Gymnáziu nad Alejí.

Smíšený tým OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o. a Gymnázia v Praze 6 – Nad Alejí
„Iterum Sequimur“ – vítězové Debatní ligy i Debate League.

1.2 Debatní pohár / Debate Cup
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13 do 20 let.
Soutěží se formami "Karl Popper" a "WSDC". Do soutěže se počítají všechny debaty uskutečněné v
daném období, které rozhodoval akreditovaný rozhodčí.
V roce 2011 se uskutečnily XIV. a XV. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 463 debat - z toho 333 v
českém a 130 v anglickém jazyce.
V roce 2011 se uskutečnily čtyři větší turnaje soutěží Debatní pohár / Debate Cup:
30.4.-2.5.
16.-18.9.
11.-13.11.
16.-18.12.

Otevřený turnaj při finálovém turnaji, Praha; 15 účastníků, z toho 15 do 26 let.
"Lážo plážo plánový turnaj", Letohrad; 31 účastníků, z toho 29 do 26 let.
"Nov. 17 Ostrava Cup", Bílovec; 40 účastníků,z toho 36 do 26 let.
Olomouc Open Cup, Olomouc; 45 účastníků z toho 42 do 26 let.
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Vítězem XIV. ročníku Debatního poháru 2010/2011 se stal tým TOGO z DK při Gymnáziu Nymburk
debatující nejčastěji ve složení Gabriela Horynová, Daniel Gromada a Jakub Sladký. Anglickou soutěž
Debate Cup XIVth year vyhrál tým Důdovské kombíčko z DK Open Gate – gymnázium a základní škola,
s.r.o. ve složení Jan Chalupný, Martin Jaroš, Anna Mikolášková a Anežka Svobodová.

„TOGO“ Gymnázium Nymburk

„Důdovské kombíčko“ OPEN GATE –
gymnázium a základní škola s.r.o.

1.3 Školení rozhodčích debatních soutěží a dobrovolníků debatních klubů
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je součástí
Výchovně vzdělávacího debatního programu dětí a mládeže. ADK uspořádala jedno setkání vedoucích
pracovníků s dětmi a mládeží a dvě dvoudenní akreditační školení rozhodčích:
19.-20.3.
16.-18.9.
16.-18.9.

Školení rozhodčích; Praha, 11 účastníků
Setkání orgánů ADK a školení pracovníků Debatní ligy; Letohrad, 14 účastníků z toho
12 do 26 let
Školení rozhodčích; Letohrad, 11 účastníků.

1.4 Mezinárodní soutěže a výměny
Členové ADK se zúčastnili mezinárodních soutěží a výměn:
27. 1 - 1. 2.

Eurasian Schools Debating Championship 2011; Istanbul, Turecko: 10 soutěžících, 2
rozhodčí a 1 trenér z ČR.
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8. - 11.4.
10. - 15.7.

19.7. - 1.8.
16. - 26.8.

Bratislava Schools Debating Competion 2011; Bratislava, Slovensko: 11 soutěžících a
5 rozhodčích z ČR
Heart of Europe 2011; 10. - 15. července 2011, Olomouc, ČR: 16 soutěžících, 7
rozhodčích a řada dobrovolníků z ČR. V konkurenci 32 týmů 17 zemí světa zvítězil
tým Czech Red ve složení: Václav Soukup, Jakub Langr, Jana Lohrová, Lenka
Habětínová, Šimon Podhajský. Jakub Langr byl vyhlášen jako 3. nejlepší individuální
řečník a 1. nejlepší řečník ze zemí, ve kterých angličtina není prvním jazykem.
Youth Forum 2011 / Mistrovství světa v debatování formou KP; Istanbul, Turecko. 6
účastníků / soutěžících a 2 rozhodčí z ČR.
World Schools Debating Championships 2011 (Mistrovství světa v debatování formou
WSDC; Dundee, Skotsko. 5 debatérů, 2 rozhodčí a 1 trenér z ČR.

Národní tým ČR
srpen - záři

5.-12.11.
1.-13.12.
7. - 9.12.

World Online Debating Championships 2011 (Mistrovství světa v online debatování.
Zúčastnil se 1 tým z ČR, který obhajoval titul mistrů světa z loňského roku.
V konkurenci 32 týmů ze 29 zemí 6 kontinentů postoupil do semifinále, ve kterém
žáci podlehli pozdějším šampiónům z Kanady. Úspěšný tým tvořili Ján Michalčák, Jiří
Píza, Adéla Claire Pohůnková, Anthony Stalker, tým vedli Dušan Hrabánek a Michal
Pečeňa.
EurOpen 2011; Stuttgart, Německo. Z ČR se zúčastnilo 15 debatérů a 2 rozhodčí. Dan
Žďárek byl vyhodnocen jako nejlepší individuální řečník turnaje.
Ljutomer 2011; Ljutomer, Slovinsko. Z ČR se zúčastnily 2 týmy - 6 debatérů a 1
rozhodčí / trenér.
Debate in the Neighbourhood Training and Conference; Antverpy, Belgie.
Mezinárodního semináře a konference o zapojení mládeže do veřejného dění se za
naši organizaci zúčastnilo 5 členů.
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2. Projekty a aktivity debatování pro MENŠINY- Romská debatní liga
Asociace debatních klubů o.s. se v rámci projektů a aktivit určených menšinám věnuje systematické
práci především s romskou minoritou - od roku 2006 pořádáme soutěž Romská debatní liga (RDL).
Soutěž je především určena romským dětem a mládeži, v jejím rámci ale pořádáme i akce, na kterých
se setkávají děti minority a majority. V letošním roce jsme program obohatili o další přednáškovou a
osvětovou činnost související s debatovanými tezemi - v průběhu turnaje v Lipníku nad Bečvou jsme
uskutečnili poznávací výlet spojený s přednáškou o historii židovské komunity ve městě. V Lipníku se
konala i velmi zajímavá beseda o nebezpečí kyberšikany , kterou pro nás připravili dobrovol níci
projektu e-Bezpečí PdF Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2011 probíhal V. a VI. ročník soutěže. Aktivně se zapojilo 5 debatních kroužků, z toho 2 nové.
Uspořádali jsme 2 turnaje, na kterých proběhla školení debatování, další přednáškové a osvětové
akce a především 35 soutěžních debat. Součástí programu byly i další akce:
18. – 19. 2.
21. 2.

21. – 22. 5.
3. - 5. 6.

13. turnaj RDL; Jedovnice. Víkendového turnaje se zúčastnilo celkem 47 účastníků, z
toho 36 soutěžících. Proběhlo 19 soutěžních debat.
Česko - romský Debatní den; Kojetín. Debatní den projektu OPVK "Debatování napříč
osnovami". Akce probíhala na škole s významným počtem romských žáků. Zúčastnili
se žáci a učitelé druhého stupně. Proběhlo školení - seznámení s debatováním a také
6 debat pětičlenných debatních týmů formou DNO 5 × 5.
14. turnaj RDL; Lipník nad Bečvou. Víkendový turnaj, který byl organizován pro české
a romské děti a mládež. Zúčastnilo se 47 osob, na turnaji proběhlo 16 debat.
Výjezdní seminář projektu DNO spojený s 15. miniturnajem a transformační dílnou
RDL; Letohrad. Třídenní víkendové akce se zúčastnili i romští debatéři. Miniturnaje a
dílen se zúčastnilo 10 soutěžících, proběhlo 9 debat.

V roce 2011 byl za realizaci programu nově zodpovědný koordinátor Jakub Kadlec.
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3. Projekty a aktivity oblasti pro NEORGANIZOVANÉ děti a mládež
Projekt OPVK Debatování napříč osnovami
I v roce 2011 jsme realizovali ambiciózní tříletý projekt OPVK. Cílem projektu je rozvinout vyučovací
metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím
předmětu. Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních schopností žáků, jejich komunikačních
dovedností a posilování klíčových kompetencí.
Cíle projektu se nám v roce 2011 dařilo naplňovat, byly odevzdány a poskytovatelem dotace
schváleny dvě monitorovací zprávy projektu. Byla schválena podstatná změna, která rozšířila
působnost projektu na celou Českou republiku.
V rámci realizace byly mj. vytvořeny a zprovozněny metodický portál napricosnovami.debatovani.cz a
informační portál info-napricosnovami.debatovani.cz.
V roce 2011 jsme uspořádali 52 debatních dnů v 6 krajích ČR, z toho 8 debatních dní proběhlo
v angličtině. Kumulativně od počátku projektu se debatních dní zúčastnilo 2884 žáků a 339 pedagogů.

Debatní dny byly orientovány na široké spektrum vzdělávacích oblastí:




Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura (srovnání literatury a zpracování látky
ve filmu).
Člověk a příroda - enviromentální studia (problematika geneticky modifikovaných organismů,
ochrana životního prostředí rozvojových zemí).
Informatika a ICT - škodlivost sociálních sítí resp. facebooku, cenzura internetu.
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Člověk a společnost - občanský a společenský základ / občan a právo (eutanázie, cenzura,
hranice trestní odpovědnosti mládeže, volební právo mládeže, trest smrti, legalizace
marihuany, kouření na veřejných místech, přístup ČR k menšinám, zákaz fyzických trestů,
společenská odpovědnost velkých firem) / mezinárodní vztahy (zásah mezinárodních
společenství při porušování lidských práv).
Člověk a zdraví - výchova ke zdraví (škodlivost kouření, zneužívání lehkých drog a jiné
sociopatogenní jevy).

Cvičné debaty probíhaly i na teze směřující ke vzdělávání obecně. Žáci mj. diskutovali tyto aspekty
vzdělávání:




Obsah výuky - výchova k vlastenectví.
Způsob výuky - zrušení koedukovaného vzdělávání, zrušení učebnic, nutnost studia
v zahraničí, povinné dobrovolnictví, omezení docházky žáků s dobrým prospěchem, nutnost
znalosti klasického psacího písma.
Pobyt ve škole - povinné nošení školních uniforem, nové rozložení prázdnin, prodloužení
prázdnin, začátek vyučování.

4. Další aktivity
Zúčastnili jsme se projektu Evropa – Afrika.
Na hudebním festivalu Trutnov Open Air Music Festival v srpnu 2011 jsme propagovali debatování
akcí „Pojďte se s námi pohádat“. Do debat se zapojilo několik set mladých lidí ve věku 16-26 let.

III. Poděkování
Úspěšnou práci Asociace debatních klubů, o.s. v roce 2011 umožnily finanční dotace, granty a dary,
práce dobrovolníků, organizační podpora ze strany spolupracujících subjektů, osvícené vedení škol a
podporující rodiče. Za možnost prohlubovat vzdělání a dovednosti dětí a mládeže chceme poděkovat
zejména:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Nadaci Open Society Fund Praha
České radě dětí a mládeže / Generali, a.s.
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově
Gymnáziu Nymburk
Vyšší odborné škole a střední škole technické Česká Třebová
Gymnáziu Nad Alejí v Praze
Průmyslové střední škole Letohrad
Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci
Asociaci debatních klubů Olomouckého kraje
OPEN GATE - gymnáziu a základní škole, s.r.o.
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IV. Orgány ADK v roce 2011
Volené:
Prezident ADK:
Představenstvo:
Kontrolní a revizní komise:

Kateřina Švajcrová
Kateřina Hanzelková, Petr Kouba, René Brinda, Jakub Kadlec,
Anna Hlaváčová, Václav Soukup
Irena Kotíková, Bedřich Bluma, Dušan Hrabánek

Mgr. Kateřina Švajcrová
Prezident Asociace debatních klubů, o.s.

Ing. Kateřina Hanzelková
Ředitel soutěží Asociace debatních klubů, o.s.

Jmenované:
Ředitelství soutěží:

Kateřina Hanzelková (vedoucí), Dušan Hrabánek, Jan Knytl,
Michal Pečeňa, Matěj Pilát, Jan Dragoun
Výbor pro fundraising:
Jakub Kadlec (vedoucí)
Výbor pro menšiny:
Jakub Kadlec (vedoucí)
Výbor pro mezinárodní vztahy: Dušan Hrabánek (vedoucí), Michal Pečeňa, Matěj Pilát, Irena Kotíková
Výbor pro public relations:
Vojtěch Černý, Jan Píza, Karin Slunečková
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V. Hospodaření sdružení
Drobný hmotný investiční majetek
Účetní stav k 31.12.2011
Zůstatek DHIM k 31.12.2011
Mobilní telefon
1 ks
Fotoaparát Olympus 1 ks
Canon MP180
2 ks

22 880,30 Kč
22 880,30 Kč
4 497,50 Kč
13 364,80 Kč
5 018,00 Kč

ADK / projekt DNO
Zůstatek DHIM k 31.12.2011
Notebook
30 ks
El. encyklopedie
30 ks
Dataprojektor
5 ks

799 740,00 Kč
536 700,00 Kč
79 527,00 Kč
56 850,00 Kč

Položky účetnictví - přehled příjmů
Dotace MHMP
Nadace OPEN SOCIETY FOUNDATION
Granty a dotace celkem

40 000,00 Kč
9 328,40 Kč
49 328,40 Kč

startovné + registrace
příspěvky na ubytování
členské příspěvky
prodej knih
ostatní příjem
příjmy z vlastní činnosti celkem

56 400,00 Kč
143 510,00 Kč
4 150,00 Kč
400,00 Kč
7 502,18 Kč
211 962,18 Kč

dar
ostatní příjmy (bankovní úrok)

8 350,00 Kč
11,02 Kč

Příjem celkem

269.651,60 Kč

Položky účetnictví - přehled výdajů
Spotřeba materiálu (kanc. potřeby, tisk diplomů, občerstvení na akce, kancelář)
Cestovné (vlastní doprava na akce)
Ostatní služby (ubytování, doprav, bus na akce, diety)
Domény, PC grafika
Mzdové náklady- externisté
Účetnictví
Členský příspěvek IDEA, ČRDM
Ostatní výdaje (bankovní poplatky)
Penále OSSZ

58 051,00 Kč
10 883,00 Kč
363 421,00 Kč
7 108,00 Kč
20 535,00 Kč
21 600,00 Kč
11 984,37 Kč
3 468,00 Kč
152,00 Kč

Výdej celkem

497.202,37 Kč

Hospodářský výsledek- ztráta

227 550,77 Kč
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Struktura příjmů

Struktura výdajů
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Závazky a pohledávky
Závazky (ve lhůtě splatnosti)
Pohledávky (ve lhůtě splatnosti)

0,00 Kč
5 100,00 Kč

Položky účetnictví: účet ADK/Debatování napříč osnovami
Položky účetnictví - přehled příjmů
Dotace MŠMT ČR
Ostatní příjmy (bankovní úrok)

3 334.404,88 Kč
85,18 Kč

PŘÍJEM celkem

3 334.490,06 Kč

Položky účetnictví - přehled výdajů
Drobný hmotný investiční majetek
Publikace a vzdělávací materiály
Cestovné DD a VS
Občerstvení DD a VS
Pronájem prostor DD a VS
Ubytování účastníků VS
Webová aplikace metodického portálu
Metodické konzultace
Osobní náklady
Přímé náklady celkem
Nepřímé náklady skutečně vynaložené

6 555,00 Kč
854 700,00 Kč
20 086,00 Kč
185 848,00 Kč
135 293,00 Kč
37 956,00 Kč
235 000,00 Kč
15 000,00 Kč
1 356 993,00 Kč
2 847 431,00 Kč
306.543,37 Kč

Výdaje celkem

3 153 974,37 Kč

Hospodářský výsledek – zisk

180 515,69 Kč

Závazky a pohledávky
Závazky (ve lhůtě splatnosti)
Pohledávky

112 137,00 Kč

Majetek – hmotný investiční majetek
- Vedený v účetní operativní evidenci k 31.12.2011

Zpráva kontrolní a revizní komise
Bude doplněno.
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806 295,00 Kč

